
Handleiding Google Hangout / G-Mail  

 

Beste ouders/verzorgers,  

Met deze brief/handleiding willen wij u uitleg geven over hoe uw zoon/dochter gebruik kan maken 

van Google Hangouts/G-mail. De leerlingen hebben hier afgelopen week uitleg over gehad en 

hebben alle stappen zelf doorlopen. In deze handleiding leggen wij de stappen nogmaals uit.  

Vooraf willen wij u graag wijzen op de volgende punten: 

- Opladen; 

Wilt u ervoor zorgen dat de Chromebooks elke ochtend volledig zijn opgeladen? Dit kan ’s 

avonds en/of ’s nachts gebeuren met de bijgeleverde kabel (USB naar Type C). Grote 

gezinnen ontvangen een extra oplaadkabel.  

 

- Taalgebruik in chat; 

De vorige periode van thuisonderwijs hebben wij vernomen/gemerkt  dat sommige 

leerlingen ook met elkaar chatten/contact hebben. Echter hebben wij geen zicht op het 

taalgebruik van de leerlingen in individuele chats. Zou u dit zelf in de gaten kunnen/willen 

houden?  

 

- Privacy; 

Wilt u erop toezien dat uw zoon/dochter geen foto’s screenshots maakt van de 

videogesprekken met leerkrachten en leerlingen? 

 

- Bereikbaarheid leerkrachten; 

Via Parro zijn leerkrachten bereikbaar van 08.00 – 16.00 uur, daarna staat Parro op ‘afwezig’.  

Van 08.30 – 14.30 uur is school telefonisch bereikbaar op: 0523-241318. 

 

- Klassikale instructiemomenten;  

Wij hebben ervoor gekozen om meer instructiemomenten in te plannen, dit gebeurt 

dagelijks in tijdvakken. De kinderen kunnen zelf op het rooster zien wanneer ze online 

moeten zijn.  

 

- Bruikleen Chromebook; 

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun Chromebook. Dit betekent dat wij eventuele 

schade, die voortkomt uit onzorgvuldig gebruik,  verhalen op u als ouders/verzorgers. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team CNBS Windesheim 

  



Handleiding Google Hangout / G-Mail  

 

Stappenplan:  

 
1. www.gmail.com  

2. Je wordt automatisch ingelogd 

Is dit niet het geval, dan kunt u inloggen op de volgende manier:  

Inlognaam: voornaamachternaam@lln.cnbs-windesheim.nl 

Wachtwoord: wachtwoord Chromebook (leerlingen weten dit) 

3. De leerling ziet aan de linkerkant het volgende keuzemenu: 

 

 

 

 
- E-mail Hier ontvangen ze eventuele e-mails/bestanden 

- Chatten Hier staan alle individuele chatgesprekken 

- Ruimten Hierin zijn ruimtes aangemaakt voor groepsinstructie  

- Vergaderen Deze ruimte wordt niet gebruikt 

 

4. Uitleg keuzemenu: 

E-mail: Deze wordt niet gebruikt.  

Chatten: Als een kind individuele vragen heeft dan kunnen deze hier gesteld worden aan de 

leerkracht. Hiervoor zoek je de naam van de leerkracht op. Er kunnen andere leerlingen tussen 

staan. Dit betekent dat uw zoon/dochter ook met deze leerlingen kan chatten. 

Ruimten: Dit is de belangrijkste ruimte, hierin wordt door de leerkracht gecommuniceerd. 

Leerlingen mogen hier niets in typen (het wordt geen groepsgesprek). In deze ruimte, 

bijvoorbeeld groep 5, worden linkjes voor groepsinstructie/videobellen gestuurd. Alle verplichte 

online momenten (zie rooster) moet de leerling dus hier naar toe. Zie onderstaand voorbeeld: 

  

 

 

1. Klik op deelnemen 

 

 

 

 

2. Microfoon uit 

 

3. Camera aan 

 

 

4. Klik op Nu deelnemen 

 

 

http://www.gmail.com/
mailto:voornaamachternaam@lln.cnbs-windesheim.nl

